
O CEA fortaleceu, em 2015, seu objetivo de contribuir para o desenvolvimento do setor automotivo 
brasileiro, por meio da formação de excelência, pesquisa de novas tecnologias e do debate neutro 

sobre a engenharia da mobilidade. A seguir, o resumo das principais atividades realizadas, no 
decorrer do ano, por esse grupo de professores da Poli-USP ligados à engenharia automotiva.

Fórum PACE

Sob a coordenação do Prof. Dr. Marcelo Alves, integrante 
do CEA, a Poli-USP sediou, em julho, pela primeira vez no 
Brasil, o Fórum PACE (Partners for the Advancement of 
Collaborative Engineering Education), programa mundial 
liderado pela General Motors para o desenvolvimento da 
educação em engenharia automotiva e a formação de mão de 
obra atualizada com as tecnologias aplicadas pelo mercado. 
Participaram 235 alunos e professores de 50 importantes 
escolas de design e engenharia de 12 países (o Brasil foi 
representado pela Poli-USP e FEI). 
   Com o tema Rethinking Mobility (Repensando a mobilidade), 
a quarta edição do Fórum apresentou palestras de executivos 
da GM mundial e de outras empresas patrocinadoras do 
programa PACE. Mais uma atração, foi a competição de 
veículos desenvolvidos pelos estudantes de engenharia, 
totalizando oito projetos, que atenderam ao desafio de 
construir um veículo reconfigurável (servir para o transporte 
de carga e pessoas, com diferentes demandas de mobilidade) 
e de uso compartilhado, visando a otimizar a frota de veículos 
de megacidades.

Mestrado Profissional

O CEA lançou, em setembro, nova edição do Mestrado 
Profissional em Engenharia Automotiva, o primeiro curso de 
pós-graduação stricto sensu da área no Brasil, que terá, agora, 
maior foco em pesquisa e desenvolvimento e novas tecnologias 
em produtos, processos e gestão organizacional. O curso é 
concebido para fazer parte de um projeto de P&D da empresa 
do aluno, em conjunto com a Poli-USP, e pode ser contemplado 
pelas regras do Inovar Auto, regime automotivo brasileiro. 
 Quatorze candidatos foram aprovados no processo seletivo 
para a turma de 2016 do curso de Mestrado Profissional. Eles 
são engenheiros atuantes do setor automotivo, que trabalham 
em grandes organizações.

Novo laboratório de pesquisa

O CEA/Poli-USP e a Scania inauguraram, em abril de 2015, 
novo laboratório de pesquisa, no Parque Tecnológico de 
Sorocaba, em São Paulo, para estudar o comportamento do 
fluxo de ar dentro dos motores a diesel, de forma a  reduzir 
a emissão de gases poluentes na atmosfera. O convênio 
de cooperação tecnológica entre a Escola e a montadora 
foi assinado em 2013 e tem duração de quatro anos, com 
investimento de R$ 6 milhões, por parte da Scania. O projeto 
de pesquisa é coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Massarani, 
integrante do CEA.

Curso de Especialização

O CEA promoveu, em agosto, a cerimônia de formatura de 
28 alunos da quarta turma do curso de Especialização em 
Engenharia Automotiva da Poli-USP. Em novembro, lançou o 
processo seletivo para a sétima turma, que começará o curso 
em 2016. Pós-graduação lato sensu, o curso de Especialização 
foi criado em 2010 e já formou mais de uma centena de 
especialistas para montadoras, sistemistas e empresas de 
autopeças e suporte.

O laboratório CEA/Poli-USP, com a Scania, foi inaugurado em abril
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O evento foi realizado 
pela primeira vez no 
Brasil, nas instalações 
da Poli-USP 

Cooperação com o Sindipeças

A Poli-USP firmou, em 2015, parceria (termo de cooperação) 
com o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores (Sindipeças), sob a coordenação do Prof. 
Dr. Paulo Kaminski, integrante do CEA. Com duração de cinco 
anos, até 2020, o termo de cooperação prevê a informação e 
promoção de programas de fomento para projetos de inovação 
tecnológica, por pesquisadores da Poli-USP, em parceria com 
as empresas associadas do Sindipeças, além de cursos de 
pós-graduação para os profissionais do setor.

Atividades 2015
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Competições estudantis

O CEA apoia a participação das equipes de alunos de gra-
duação da Poli-USP nas competições estudantis promovidas 
pela SAE Brasil. Sob a orientação do Prof. Dr. Marcelo Alves, 
a equipe Poli de Baja construiu um novo carro, o Taurus, 
que disputou a 21a Competição Baja SAE Brasil-Petrobras, 
realizada em março de 2015, em Piracicaba (SP), e a equipe 

Poli Racing participou, 
em outubro, da 12a 
Competição SAE Brasil-
Petrobras de Fórmula 
SAE, também realizada no 
Esporte Clube Piraci cabano 
de Automobilismo.

Research Excellence

A convite da Fundação Alexander von Humboldt, o CEA 
participou, em fevereiro, do colóquio Research Excellence 
in a Globalised World – Experiences and Challenges from a 
Brazilian-German Perspective. Colaborador do CEA, Guilherme 
Canuto da Silva apresentou o painel “Digital Factory and the 
Industrie 4.0. The virtual manufacturing design in Brazil, and 
the challenges to achieve the fourth industrial revolution”. 
Guilherme é professor da Universidade Federal do ABC 
(UFABC) e pós-doutorando do CEA, pesquisando, entre 
outros temas, a Fábrica Digital (FD) como sistema de apoio 
ao processo de desenvolvimento do produto automotivo.

Expositor no Congresso SAE

Em parceria com a Agência USP de Inovação, o CEA participou 
da mostra tecnológica que aconteceu durante o Congresso 
SAE 2015, realizado em setembro, na capital paulista. Em 
sua 24a edição, o Congresso é o maior encontro da área 
de tecnologia da mobilidade no Hemisfério Sul, dirigido a 
engenheiros, executivos, consultores e acadêmicos.

Semov na Poli

O CEA foi um dos apoiadores da Semana de Engenharia 
de Movimento (Semov), promovida, em setembro, pelo 
Centro Acadêmico Mecânica e Mecatrônica da Poli-USP. A 
equipe do CEA ajudou os alunos na elaboração do programa 
e na divulgação do evento, que ofereceu 14 palestras de 
profissionais de diferentes empresas.

Seminário de Tecnologia

O CEA foi um dos patrocinadores do 20o Seminário Interna-
cional de Alta Tecnologia, realizado em outubro, pela Univer-
sidade Metodista de Piracicaba (Unimep). O objetivo do semi-
nário é disseminar as tecnologias e os processos de produção 
mais inovadores na área da engenharia de produção e nos 
segmentos relacionados.

Visita à Mahle

O CEA promoveu, em maio, visita ao Centro Tecnológico da 
Mahle Metal Leve América do Sul, localizado em Jundiaí (SP), 
para alunos de graduação da Poli-USP. Eles conheceram todas 
as áreas do Centro, que trabalha com o desenvolvimento de 
componentes e soluções para motores de combustão interna, 
além de assistirem à palestra sobre processo de inovação. A 
Mahle Metal Leve é reconhecida na indústria automotiva pelo 
grande número de patentes que submete internacionalmente. 

Professores integrantes do CEA

Ronaldo de Breyne Salvagni (coordenador)
Paulo Carlos Kaminski 
Marcelo Augusto Leal Alves
Marcelo Massarani 
Leandro Vieira da Silva Macedo 
Maurício Assumpção Trielli

CEA – Centro de Engenharia Automotiva da Poli-USP
(11) 3817-5488 

mpauto@usp.br
www.automotiva-poliusp.org.br

A Escola Politécnica é a única instituição da América do Sul que oferece o ciclo completo de ensino 
superior com ênfase em engenharia automotiva, desde a graduação até o pós-doutorado.

Carro de 2015 da Poli Racing 

Artigos científicos

Professores e colaboradores do CEA publicaram, em 2015, os 
artigos científicos “Selection of virtual and physical prototypes 
in the product development process” (DOI:10.1007/s00170-
015-7762-2), no The International Journal of Advanced Manu-
facturing Technology; e “Some considerations about forces 
and deformations in tires” (DOI: 10.5151/engpro-simea2015-
PAP145), apresentado no Simea 2015; além do livro sobre 

o “Uso de portais de informação pública 
na prospecção de oportunidades de negó-
cio e no desenvolvimento de produtos e 
serviços”, pela editora Edgard Blücher; en-
tre outros. 

A lista completa (e o acesso à leitura) 
dos artigos científicos relacionados com 
engenharia automotiva, de autoria de 
integrantes do CEA, está disponível em 
http://www.automotiva-poliusp.org.br/ac/

Diretoria AEA

O Prof. Dr. Ronaldo de Breyne Salvagni, coordenador do CEA, 
foi reeleito, em novembro de 2015, membro do Conselho 
Diretor da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
(AEA), para o mandato de três anos. Colaborador da AEA desde 
1991, o professor também costuma ser o responsável pelas 
sessões técnicas do Simpósio Internacional de Engenharia 
Automotiva (Simea), realizado anualmente pela AEA.

2


